STICHTING SANTPOORT
bijeenkomst 27 mei 2017

Onderwerp: : Herhaalde uitnodiging voor

Geachte donateurs,

Op 27 mei ontvangt wethouder Te Beest het eerste exemplaar van De Zandpoort nr 30.
In deze uitgave van De Zandpoort beschrijven 22 lokale sportverenigingen hun
geschiedenis. Deze gaat soms terug tot in de 19e eeuw. Het zijn pareltjes van
menselijke geschiedenis van Santpoort. Tijdens de feestelijke uitreiking is er ook een
korte demonstratie met uitleg van handboogschieten. Wilt u deze feestelijke middag
voor de lokale sport meemaken, geeft u dan nu snel op. Lees voor meer informatie
onderstaande uitnodiging.
Als u zich al heeft aangemeld, heeft u inmiddels een bevestiging ontvangen en hoeft u zich
uiteraard niet meer aan te melden.
Locatie : in de accommodatie van de Handboogschutterij V.Z.O.S., Kerkpad 79, in SantpoortNoord.
Het programma is als volgt:
15:00 uur

Inloop (met koffie/thee)

15:30 uur

Aanvang presentatie
-

16:30 uur

Woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Santpoort, Niek van
Zanten
Korte toelichting op de inhoud van De Zandpoort door Outger Baron
Korte demonstratie handboogschieten met uitleg door VZOS
Uitreiking 1e exemplaar aan wethouder Te Beest
Uitreiking 2e exemplaar aan de voorzitter van V.Z.O.S.

Napraten met koffie, thee, bier, wijn etc.

Uitreiken “De Zandpoort” aan aanwezige sportverenigingen en donateurs van de
Stichting Santpoort
“De Zandpoort” nr.30 is 60 pagina’s dik geworden, en beschrijft kort de historie van 22 verenigingen,
waarvan er 19 op dit moment in Santpoort hun sport beoefenen, en 3 verenigingen die ooit in
Santpoort begonnen, maar nu elders actief zijn. Het is overigens niet alleen maar de historie uit een
ver verleden die aan bod komt, maar ook de huidige stand van zaken. En door dat laatste heeft deze
uitgave nr.30 ook vandaag praktische betekenis.
Wij hopen op uw komst. Parkeren aan het Kerkpad kan vanaf Suomi tot aan Soli en is geen probleem.

Aanmelden voor 18 mei
onder vermelding van naam, aantal personen, tel.nr. en/of emailadres
Email:
stichtingsantpoort@gmail.com;
Website:
www.stichtingsantpoort.nl;
Telefonisch: 023- 5376942 (bij geen gehoor kunt u inspreken op voicemail)
Schriftelijk: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA, Santpoort-Zuid
N.B. Voor donateurs:
Bij tijdige opgave kunt u De Zandpoort 2017 (nr 30) na afloop in ontvangst nemen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Santpoort

